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העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה 

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

"חוק המישוש"
הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 5) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת

אלימות), התשע"ו-2015 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 18.1.2016 | הכנה לקריאה שניה ושלישית

 
עמדת האגודה: הנוסח המקורי של התיקון לחוק ביקש לתת לשוטרים סמכות לבצע חיפושים גופניים
במקומות בילוי – מועדונים, פאבים, מקומות בהם מתקיימים משחקי קלפים, מגרשי ספורט – ובסביבתם
הקרובה, גם ללא חשד קונקרטי נגד האנשים שבגופם או בכליהם יתבצעו החיפושים. הצעת החוק פתחה

פתח עצום לחיפושים גופניים שרירותיים ומשפילים, ולאפליה על רקע מוצא, לאום ועוד. 
  

בעקבות ההתנגדות להצעת החוק, בין היתר מטעם האגודה, רוסן נוסח ההצעה. הנוסח החדש מסמן
התקדמות משמעותית שיש לברך עליה. יחד עם זאת, עדיין יש מספר נקודות שראוי לחדד ולתקן על מנת
שיושג איזון ראוי ומידתי בין הצורך המוסכם להיאבק בפיגועים ביטחוניים ופליליים לבין זכויות האדם

וכבודו. להרחבה  
 

 

הנחות במים
הנחות בתעריפי המים לאוכלוסיות נזקקות

ועדת הכספים | יום שני 18.1.2016 | דיון 
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עמדת האגודה: חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 מעגן את סמכות שר האוצר לקבוע רשימה של
אוכלוסיות הזכאיות לתעריפי מים מופחתים. כיום זכאים לתעריף מופחת רק אנשים הסובלים מנכות פיסית
המחייבת צריכת מים גבוהה. מן ההסדר מודרות כליל אוכלוסיות החיות במצוקה כלכלית קשה - מקבלי
ומקבלות הבטחת הכנסה ומזונות. מצבן הקשה של אוכלוסיות אלו אף קיבל הכרה בטיוטת הכללים הנוגעים
לניתוקי מים, והן הוכרו כאלו הזכאיות לחסינות מפני ניתוק מים בגין חוב כספי. נגישות למים היא זכות אדם
בסיסית שלמדינה חובה להבטיחה. בדומה להנחות הניתנות בעבור צריכת חשמל והנחות על תשלומי מיסים
מקומיים, יש לפעול לקביעת הנחות בתעריפי המים על בסיס אמות מידה שיקבעו בחקיקה או בתקנות,

שיכללו גם שיקולים סוציו-אקונומיים בנוסף לשיקולים בגין צרכים רפואיים. להרחבה  
 

 

הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות 
הסדרת פעילותן של חברות הגבייה ברשויות המקומיות ובתאגידי מים

ועדת הפנים והגנת הסביבה  | יום שני 18.1.2016 | דיון  

 
עמדת האגודה: זה שנים רבות שסמכויות גביית החובות הנתונות לרשויות המקומיות בחוק הופרטו לידי
חברות פרטיות הפועלות למטרות רווח. מדובר בסמכויות רחבות היקף הכרוכות באופן שגרתי בהפעלת
שיקול דעת. הן כוללות שימוש במגוון רחב של אמצעים פוגעניים, שהפעלתם עלולה לפגוע בזכויות יסוד
מוגנות כגון הזכות לקניין, הזכות לפרטיות והזכות לכבוד, ובהם כניסה לבתי חייבים ואף שימוש בכוח לצורך
פריצה לבתים ועיקול רכוש מחייבים. הפגיעה בזכויות אלה אינה לגיטימית כשהיא מבוצעת על ידי חברות
פרטיות הפועלות להשאת רווחים, וקיים חשש ממשי לניצול לרעה של הסמכויות ולהפעלתן באופן שרירותי

ולצורך קידום מטרות זרות. 
  

למרות הפגיעה בזכויות היסוד הטמונה בשימוש בסמכויות הגבייה, העברת סמכויות הגבייה של הרשויות
המקומיות לידי החברות הפרטיות נעשית זה שנים רבות ללא כל הסמכה בחוק, ללא נהלים מסודרים
ואחידים ובלא פיקוח ראוי. לעמדת האגודה, יש להפסיק את השימוש בחברות גבייה פרטיות לגביית החובות
של הרשויות המקומיות. לכל הפחות, יש לקדם בדחיפות חקיקה שתסדיר את גביית החובות על ידי חברות
פרטיות, כפי שהתחייבה המדינה בפני בג"ץ כבר לפני עשור וכפי שקבע מבקר המדינה בשנת 2008.

להרחבה 
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